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 لكي تبقى جميع الحيوانات الموجودة على كوكب األرض 
على قيد الحياة، فال بد أن تقوم بجمع طعامها.



 لكي تبقى جميع الحيوانات الموجودة على كوكب األرض 
على قيد الحياة، فال بد أن تقوم بجمع طعامها.



بعض الحيوانات يمتص الرحيق من األزهار...



بعض الحيوانات يمتص الرحيق من األزهار...



والبعض يأكل الفاكهة، وأوراق الشجر.



والبعض يأكل الفاكهة، وأوراق الشجر.



إال أن بعض الحيوانات ال يأكل النباتات.
ولكي تبقى على قيد الحياة، فإنها تقوم بدالاً من ذلك...



إال أن بعض الحيوانات ال يأكل النباتات.
ولكي تبقى على قيد الحياة، فإنها تقوم بدالاً من ذلك...



باصطياد الحيوانات األخرى.



باصطياد الحيوانات األخرى.



وهو ما يتسبب في موت أحد الحيوانات
كوسيلة لبقاء حيوان آخر على قيد الحياة.



وهو ما يتسبب في موت أحد الحيوانات
كوسيلة لبقاء حيوان آخر على قيد الحياة.



تنتظر تحت لهيب الشمس
لكي تصطاد طعامها.

في المياه شديدة البرودة،
تنتظر وتنتظر.



تنتظر تحت لهيب الشمس
لكي تصطاد طعامها.

في المياه شديدة البرودة،
تنتظر وتنتظر.



وأحياًنا تحفر فخاًخا،
وتنتظر وتنتظر. أحياًنا تترك فخاًخا...



وأحياًنا تحفر فخاًخا،
وتنتظر وتنتظر. أحياًنا تترك فخاًخا...



وأحياًنا تركض في الحقول العشبية...



وأحياًنا تركض في الحقول العشبية...



تغوص بأجسامها في األنهار.تغطي سماء الليل المظلمة...



تغوص بأجسامها في األنهار.تغطي سماء الليل المظلمة...



وأحياًنا تستخدم األسلحة المتاحة 
لديها في مهاجمة فريستها.



وأحياًنا تستخدم األسلحة المتاحة 
لديها في مهاجمة فريستها.



تتسلل بسرعة ورشاقة 
دون أن يالحظها أحد.



تتسلل بسرعة ورشاقة 
دون أن يالحظها أحد.



فإنها  عندما تخرج الصطياد فريستها، 
الموج�ودة ف�ي  الطاق�ة  تس�تخدم كل 

أجسامها لتقاتل وتواصل القتال.



فإنها  عندما تخرج الصطياد فريستها، 
الموج�ودة ف�ي  الطاق�ة  تس�تخدم كل 

أجسامها لتقاتل وتواصل القتال.



أحياًنا تفشل،
بل تفقد حياتها أيًضا...



أحياًنا تفشل،
بل تفقد حياتها أيًضا...



ولكنها لن تتخلى عن الصيد أبًدا
لكي تبقى على قيد الحياة!



ولكنها لن تتخلى عن الصيد أبًدا
لكي تبقى على قيد الحياة!



خنفس�اء الروث: تصنع ك�رة من روث 
داخ�ل  وتخزنه�ا  الخي�ول،  أو  األبق�ار 
كهف ثم تضع بيضها داخل هذه الكرة. 
وعندما يتحول البيض إلى يرقات، فإنها 

تستطيع أن تتغذى على هذا الروث.

معظ�م  ل�دى  يوج�د  الفراش�ة: 
ملف�وف  طوي�ل  ف�م  الفراش�ات 
تح�ت عيونه�ا. إال أن فمها الذي 
يشبه األنبوب الطويل ُيفرد عندما 
تأكل. وهي تس�تمتع بأكل العسل 

أو امتصاص رحيق األشجار.

تح�ب  الس�نجاب: 
ثم��ار  الس�ن�اجب 
ا  الفاكهة الصلبة جدًّ
األشجار  أوراق  أو 
الطري�ة.  الجدي�دة 
وتتمت�ع الس�ناجب بمي�زة غي�ر عادي�ة تتمث�ل في وج�ود جي�وب على 
خدودها تخزن فيه�ا طعامها، ثم تذهب بعد ذلك إل�ى مكان آمن لتأكل 

الطعام المخزون.

األسد: يشبه فراؤه الذهبي األراضي 
إفريقي�ا؛ مما  الجاف�ة ف�ي  العش�بية 
يس�اعده على التخفي بشكل جيد. 

وتصطاد أنثى األسد في قطيع من اإلناث بدالاً منه.

الكوبرا: تختبئ بجلدها الذي يشبه لونه 
الرمل تحت غطاء م�ن الرمال. وحينما 
تمر الفريس�ة بجوارها، تلدغها في لمح 
البصر بأنيابها الحادة، وتنفث الس�م في 
ر الرمال للكوبرا  جس�مها. ولذلك، توفِّ

ا آمناًا يحميها من أشعة الشمس الحارقة. مالذاً
 

التمساح: يبقى ساكناًا في الماء، وال 
يظهر من جس�مه خ�ارج الم�اء إال 

وكأن�ه  فق�ط.  وأنف�ه  عين�اه 
قطعة من الخش�ب! تتحرك 

التماس�يح ببطء عادة، ولكنها 
ا عندما تصطاد. تكون سريعة جدًّ

العنكب�وت: تنس�ج خيوطاًا ش�ديدة 
اللزوجة لتصنع منها شبكة ثم تنتظر 
ه�ذه  ف�ي  فريس�تها  تعل�ق  أن  إل�ى 
الش�بكة. ولذلك، فالحش�رات التي 
ال  العنكب�وت  نس�يج  ف�ي  تعل�ق 

تستطيع الهرب في معظم األحيان.

ين(: حشرة  ِعِفرِّ النمل )ليث  أس�د 
تحفر حف�رة تش�به الِقمع ف�ي تربة 
رملية مشمسة. وأي حشرة أو نملة 
تس�قط في »حف�رة الجحي�م« هذه 
تقوم بقذفها خارجها بعد أن تمّص 

الُعصارات الموجودة في أجسامها. 



الفه�د: أس�رع صي�اد على 
وجه األرض بفضل جسمه 
الطويلة.  الرش�يق، وأرجله 
وألنه أس�رع من أي حيوان 
آخر، فإنه صياد بال منافس.

البوم�ة: ال تصط�اد إال ف�ي الليل 
ا  فق�ط حينما يك�ون الظ�الم حالكاً

ا. وألن البومة ال تنشط إال في الليل،  جدًّ
الظ�الم. كم�ا  ف�ي  البص�ر  فإنه�ا ح�ادة 
تستطيع البومة سماع أي صوت بمنتهى 
الوضوح بفضل حاسة سمعها المرهفة.

ال�دب البن�ي: تتجمع الدبب�ة عندما 
يحين وقت وضع أسماك السلمون 
لبيضها بالق�رب من مج�رى النهر. 
د  وباستخدام مخالبها الغليظة، تسدِّ

ضربات قاضية ألسماك السلمون.

)قندي�ل  الُهالم�ي  الس�مك 
البحر(: تحت جس�مه الذي 
يش�به الِمظلة، يوج�د الكثير 
الت�ي  الطويل�ة  الزوائ�د  م�ن 
تتدل�ى من�ه، ويوج�د داخ�ل 

ه�ذه الزوائ�د س�موم رهيب�ة. 
يسبح قنديل البحر بانس�يابية إلى أن تقترب الفريس�ة. وعندئذ، يحقنها 

. بالسم ويسبِّب لها شلالاً

س�مكة الس�هم: تصطاد ع�ن طريق 
إطالق الماء من فمها المدبَّب على 
فريس�تها. وه�ي ُتطل�ق الم�اء على 
م�ن  تن�ال قس�طاًا  الت�ي  الحش�رات 
الراحة ف�وق أوراق الش�جر القريبة 

م�ن الماء، لُتس�قطها في�ه. ولذل�ك، ُتع�ّد قناص�ة بارعة بحي�ث يمكنها 
ا. تصويب الماء بدقة على الحشرات البعيدة جدًّ

الحرباء: تس�تطيع تغيير لون جسمها 
بحيث يتالءم م�ع البيئة المحيطة بها. 
 وهي تقترب من فريس�تها ثم تلتقطها 

بلسانها الطويل بسرعة.   

األنقليس الرّعاد: يولِّد كهرباء قوية 
ا م�ن ذيل�ه. وه�ذا من ش�أنه أن  جدًّ
يفق�د الس�مكة الت�ي ُتص�اب به�ذه 
الش�حنة الكهربية وعيها أو تموت. 
وتعيش أقوى أنواع األنقليس الرّعاد 

في نهر األمازون.



تحتاج جميع الحيوانات، والنباتات إلى مواد لتتغذى عليها. وإذا نقصت هذه المواد، فلن تنمو أو تتحرك أو تنتج 
ذرية. أما إذا انعدمت هذه المواد، فإنها ستفقد حياتها.

تس�تطيع النباتات الخض�راء أن تصنع الم�واد الغذائية بنفس�ها. فعن طريق اس�تخدام ضوء الش�مس والماء وثاني 
أكسيد الكربون، تستطيع أن تصنع س�كر العنب )الدكس�تروز(. وعندما تتحد المادة المستخلصة من سكر العنب 

مع المادة التي يتم امتصاصها من التربة والماء، ينتج البروتين.

إال أن الحيوان�ات ال تملك الق�درة على صن�ع الم�واد الغذائية بنفس�ها؛ لذلك، فإنه�ا تضط�ر ألكل الطعام الذي 
يحتوي على هذه المواد الغذائية.

تحصل آكالت العشب على المواد الغذائية الالزمة لها عن طريق أكل النباتات، وتحصل آكالت 
اللحوم عليها عن طريق اصطياد آكالت العشب والتهامها. وبطبيعة الحال، يحصل البشر 

على المواد الغذائية من النباتات والحيوانات مًعا.

ماذا نأكل؟ ما الطريقة التي ينبغي أن نأكل الطعام بها حتى نحصل على أكبر قدر ممكن من 
المواد الغذائية؟ إن هذه األنواع من األسئلة عن الطعام هي أهم ما يشغل بال الحيوانات.

ا قبل هضمه. وعلى  تمضغ الس�ناجب طعامها، مثل ثمرة من إحدى األش�جار أو نباتات أخ�رى، مضًغا جيًدا ج�دًّ
ا، إال أنه الطعام الذي يمكن الحصول عليه بسهولة. الرغم من أن هضمه عسير جدًّ

تمد الفراش�ات فمها الطويل الرفيع بعمق داخل الزهرة لتمتص العس�ل. ولكي تش�بع يجب عليها أن تطير من زهرة 
إلى زهرة طوال اليوم. وتضع خنفس�اء الروث بيضها داخل روث بقرة أو حصان. وس�وف يتحلل العشب الصلب، 
ولن يتبقى س�وى الروث الطري ليصبح بعد ذلك طعاًم�ا ممتاًزا لليرق�ات حديثة الوالدة. وتصن�ع العناكب وديدان 
الَعَلق ثقوًبا في أجسام الحيوانات األخرى لتمتص السوائل الموجودة 
فيه�ا. ولذلك، فهي ال تحتاج إله�دار طاقتها في المضغ بس�بب هذه 

كيم جيل ون )اأ�ستاذ علم احلياة بجامعة �سي�ؤول(

اأن�ست�ا جيًدا
ق�سة حياة يرويها الأ�ستاذ



الطريقة في الحصول على الطعام. وتصطاد األسود والتماسيح بفضل أنيابها القوية الطويلة حيوانات أخرى كثيرة. وعلى 
ي. ا من الطعام الُمغذِّ الرغم من الصعوبة الشديدة لهذا العمل، إال أنها عندما تنجح فيه تستطيع أن تأكل كمية كبيرة جدًّ

بهذه الطريقة، تحاول جميع الحيوانات العث�ور على أفضل طعام لها في البيئة التي تعيش فيها. ولم يكن اكتس�اب هذه 
القدرة وليد الصدفة، ولكنه استغرق وقًتا طويال والكثير من المحاوالت الفاشلة.

تصطاد الفهود اعتماًدا على س�رعتها التي ال يس�تطيع أي حيوان آخر أن ينافس�ها فيها، وتتمتع البومة بحاسة بصر حاّدة 
تس�مح لها باصطياد طعامها في الليالي حالكة الظالم، ويش�ل السمك الُهالمي )قنديل البحر( فريس�ته بزوائده الطويلة 
السامة، وتصطاد سمكة السهم الحشرات بِمدفعها المائي السريع والدقيق، وتستخدم سمكة األنقليس الرّعاد الكهرباء 
ين( والعناكب أعشاش�ها الس�تدراج  التي يولِّدها جس�مها لصعق فريس�تها، وتس�تخدم حش�رة أس�د النمل )لي�ث ِعِفرِّ

فريستها. فما أن تعلق الفريسة، حتى يصبح من الصعب عليها أن تهرب.
إن الحيوانات التي تقع فريس�ة لغيرها لم ُتح�رم هي األخرى من أن يك�ون لها طرقها 

عل�ى الخاصة في حماية نفس�ها من هذا المصير. فالحشرات الَعَصوية تتخفى 
هيئة عصا حت�ى ال تأكلها الطي�ور، والضفادع الس�امة تنفث س�ائاًل 
ا على س�طح جلدها حتى تصيب صائدها مثل الثعبان بلس�عة  س�امًّ

مؤلمة، والطيور الت�ي تعيش بالقرب م�ن النهر أو البح�ر تضع بيًضا 
يشبه لونه لون الرمل والحجارة الصغيرة.

إن أفعال الحيوانات ومظاهرها قد تشّكلت عبر فترة طويلة 
من الزم�ن نتيجة للتطور الذي حدث لها بس�بب 

العالق�ة بين الحيوان�ات المفترس�ة، والفرائس 
التي تصطادها لتأكلها. 



النيلي

الكون
ميالد األرض

كيف تبدو؟
الطقس

حركة األرض
الصهارة

النظام الشمسي
القمر

حياة النجم
السفر في الفضاء

في كوك�ب األرض وح�ده، يعيش أكث�ر من ملي�ون نوع م�ن الحيوان�ات. وُتعّد 
حقيقة أن هذه الحيوان�ات ال تزال موجودة إلى اليوم إنج�اًزا عظيًما في حد ذاته؛ 
ألنها تحملت الكثير من الصعاب، والتحديات عبر كل هذه الس�نين. واآلن، هيا 
بنا نتعرف على عالم الكائنات الحية التي اس�تطاعت أن تتكي�ف مع البيئات التي 

تعيش فيها.

الأزرق

البيئة
الغابات

النهر
المسطحات المدية

البحر
األرض

عندما تنقرض الحيوانات
حماية البيئة

تدوير النفايات
األدوات الموجودة حولنا

الأ�سفر

جسم اإلنسان
أعضاء جسم اإلنسان

الميالد والنمو
أعضاء اإلحساس

أعضاء الجهاز الهضمي
الحركة والدورة الدموية
لكي تبقى موفور الصحة

القرمزي

الفيزياء
خواص المادة

ف�ي  الفيزيقي�ة  التغي�رات 
المادة

الهواء 
الزمن

الصوت
الجاذبية

أنواع مختلفة للقوى
الضوء والمنشور

الكهرباء
األدوات

الأخ�سر

النباتات
حالة النباتات
نمو النباتات

تكاثر النباتات
بقاء النباتات

حياة شجرة
الخ�ض��راء  الن�بات���ات 

الصالحة لألكل
الزراعة

الأحمر

الحيوانات
الك�ائن�ات الحي�ة وغير الحية

السلسلة الغذائية
األجنة والبيض

المظاهر المختلفة
تغيرات ال تصدق

أساليب الحيوانات في التمويه
السلمون

المواطن الطبيعية
مواطنها الطبيعية

اتصالها
ع�ادات ال�ن��وم عن�د الحيوانات

ال�ب�ي��ات ال�ش�ت���وي للحيوانات
البحث عن الطعام

الرضاعة



تخرجت المؤلفة كيم سي ش�ل، وأتمت دراساتها العليا في قس�م علم نفس الطفل في جامعة س�ونج كيون كوان. وقد عملت أستاًذا بمدرسة 
ع والصغار. ومن بين  ضَّ رة وتأليفها لألطفال الرُّ تعليم وضع النظم األساس�ية للرعاية االجتماعية، وش�اركت أيًضا في التخطيط للكتب المصوَّ
مؤلفاتها األساس�ية: »والدي يحبنا جميًعا على حدٍّ س�واء«، و»طف�ل، طفل، طفل صغير«، و»الي�وم الذي هبَّت فيه العاصفة وأمطرت الس�ماء 

وتساقطت الثلوج«. باإلضافة إلى الكتاب الذي قامت بترجمته: »الطفل الشرير«.
رة، والرس�وم  تخرجت الرس�امة لي م�ي يون في قس�م التصمي�م الصناعي من جامعة س�يؤول للنس�اء. وقد عمل�ت في مج�ال الكتب المصوَّ
التوضيحي�ة، والملصقات أو اإلعالنات باس�تخدام الرس�وم ثالثية األبعاد، والِح�َرف اليدوية الورقية. وم�ن بين أعماله�ا: »الدجاجة الحمراء 

والذئب«، و»اثنان دفعة واحدة«.

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشؤون الفنية ـــ دار الكتب المصرية 
كيم سي شل
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